ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਅਖਿਖਨਯਮ
(Safe Food for Canadians Regulations - SFCR)
ਖਡਵੀਜ਼ਨ 2 – ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਖਵਵਾਦ ਖਨਪਟਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
(Fruit and Vegetable Dispute Resolution Corporation)
ਖਵੱ ਚ ਮੈਂਬਰਖਸ਼ਪ ਲਈ ਖਨਯਾਮਕ ਲੋ ੜ

ਏਜੰ ਟ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰ ਟ, ਬਰੋਕਰ
ਪਖਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਏਜੰ ਟ
ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ
ਏਜੰ ਟ

ਬਰੋਕਰ
ਡੀਲਰ
ਖਵਅਕਤੀ
ਪੈਦਾਵਾਰ
ਇਕਖਿਰਾ ਖਦਨ
ਖਪਛਲੇ

12 ਮਿੀਨੇ

ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ(ਰਾਂ) ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ, ਫਲਾਂ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਸ਼ਸ਼ਪਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਰੱ ਖੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰ ਪਨੀ। ਸ਼ਕਸੇ ਏਜੰ ਟ ਨੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ
ਸ਼ਵਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਵਸਤਾਰ ਸ਼ਵੱ ਚ ਵਹੀ-ਖਾਤਾ ਸ਼ਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਕਸ਼ਮਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਕੱ ਟਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ
ਰਕਮ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ(ਰਾਂ) ਨੰ ਦੇ ਸ਼ਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਵਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕਰਮਵਾਰ ਸ਼ਵਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੌਦਬ
ੇ ਾਜ਼ੀ ਸ਼ਵੱ ਚ ਜੋਸ਼ਿਆ ਕੋਈ ਵੀ
ਸ਼ਵਅਕਤੀ। ਬਰੋਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। (ਨੋਟ ਕਰੋ: SFCR ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ
ਸ਼ਵਚੋਲਾ ਡੀਲਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ)
ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱ ਚ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ।
ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਕੋਈ ਇਕੱ ਲਾ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰ ਗਠਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵੱ ਚ ਐਸੋਸ਼ਸਏਸ਼ਨ, ਕੰ ਪਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰਸ਼
ੇ ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਹੋਰ
ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਾਨੰ ਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕ LLC, ਭਾਈਵਾਲੀ, ਆਸ਼ਦ।
ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ।
ਇੱ ਕ ਸ਼ਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ।
ਉਸ ਸ਼ਦਨ ਤੋਂ ਸ਼ਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਤੀਸ਼ਵਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਜਸਦੀ ਉਂਝ ਸੈਕਸ਼ਨ 26(1) ਸ਼ਵੱ ਚ ਮਨਾਹੀ ਹੈ (ਮਤਲਬ ਸ਼ਕ:
ਸ਼ਪਛਲੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤੀ)।

ਛੋਟ

ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ

DRC ਮੈਂਬਰਖਸ਼ਪ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ

ਏਜੰ ਟ / ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰ ਟ

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੰ ਖਕਸੇ ਿੋਰ ਖਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੇਚਦਾ ਿਾਂ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੌਦਬ
ੇ ਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ



ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੰ ਖਕਸੇ ਿੋਰ ਖਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਿਰੀਦਦਾ ਿਾਂ ਜਾਂ ਿਰੀਦਣ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ



ਿਾਂ ਸ਼ਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਨਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਖਵੱ ਚ ਭੇਸ਼ਜਆ ਜਾਂ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਸ਼ਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਖਵੱ ਚ ਭੇਸ਼ਜਆ ਜਾਂ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੰ ਖਕਸੇ ਿੋਰ ਖਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਿਰੀਦਦਾ ਿਾਂ ਜਾਂ ਿਰੀਦਣ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ
ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਸ਼ਜਨਹ ਾਂ ਨੰ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਖਰੀਸ਼ਦਆ ਅਤੇ ਵੇਸ਼ਚਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।



ਬਰੋਕਰ

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੰ ਖਕਸੇ ਿੋਰ ਖਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਸ਼ਜਨਹ ਾਂ ਦਾ



ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੰ ਖਕਸੇ ਿੋਰ ਖਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਿਰੀਦਣ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਸ਼ਜਨਹ ਾਂ ਦਾ



ਸ਼ਨਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਖਵੱ ਚ ਭੇਸ਼ਜਆ ਜਾਂ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਖਵੱ ਚ ਭੇਸ਼ਜਆ ਜਾਂ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਪਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ
ਕਸਟਮਜ਼
ਬਰੋਕਰ

ਕਸਟਮਜ਼ ਬਰੋਕਰ SFCR ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਕੋਈ ਕਸਟਮਜ਼ ਬਰੋਕਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੰ ਖਰੀਦਦਾ ਜਾਂ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ
ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੰ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱ ਦ ਪਾਰ ਸ਼ਲਆਉਣ-ਸ਼ਲਜਾਉਣ ਸ਼ਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ? DRC ਮਦਦ ਡੈਸਕ







(613) 234 0982
info@fvdrc.com
(613) 234-8036
fvdrc.com
Building 75, Central Experimental Farm
960 Carling Avenue
Ottawa, ON K1A 0C6

ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ (ਟਰੇਸੇਖਬਖਲਟੀ) ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਖਿਤ ਪਰਸ਼ਨ ਇਿਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ:
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰ ਸੀ (CFIA)

www.inspection.gc.ca

• ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਤ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰ ਨ (SFCA)
• ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਤ ਭੋਜਨ ਅਸ਼ਧਸ਼ਨਯਮ (SFCR)
CanadaGAP®
• ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਸ਼ਖਆ ਪਰੋਗਰਾਮ (Food Safety Program)

info@canadagap.ca
(613) 829-4711
www.canadagap.ca

This project has been funded through the Assurance Systems
stream of the AgriMarketing program under Growing Forward 2,
a federal-provincial-territorial initiative.

Ce projet est financé sous le volet Systèmes d’assurance
du programme Agri-marketing de Cultivons l’avenir 2,
une initiative fédérale-provinciale-territoriale.

